V Nových Novinách, jak je připomenuto na webových stránkách Jičínské besedy, se objevil
29. 6. 2007 krátký medailonek od Tomáše Holaty. A v těchto novinách byl kromě článku Hany
Fajstauerové (21. 5 . 2010) otištěn 14. 5. 2010 i článek Jiřího Němečka Karel Pařík, zapomenutý tvůrce
Sarajeva, jehož součástí je rozhovor s Ivo Vacíkem.
Už samy názvy napovídají, jaké je dílo rodáka z Veliše, který po studiích ve Vídni přišel v r. 1884
do hlavního města Bosny a Hercegoviny, kde zůstal až do své smrti a kde je i pohřben. Projektoval zde
budovu Penzijního fondu, Šerijatské soudcovské školy, radnice, městské věznice, srbské pravoslavné školy, Národního divadla, evangelický kostel, Aškenázskou synagogu, budovu Zemského muzea, právnické
fakulty Sarajevské univerzity, zemské tiskárny a další stavby. Po r. 1921 se věnoval církevní architektuře,
posledním jeho dílem je kostel sv. Josefa z let 1937-1939. Doloženo je jeho autorství u 117 projektů
v Bosně a Hercegovině, u 40 je veden jako spoluautor. Některé projekty vytvořil i pro Bělehrad, Záhřeb,
Dalmácii.
Ivo Vacík i Jiří Kuděla připomněli, že tento
významný architekt studoval na reálce v Jičíně a že ve
svém mládí poznal město s památkami po rodu
Smiřických a hlavně památky valdštejnské, které na
něho musely zapůsobit stejně jako okolí Jičína a oblast
Českého ráje s hrady, zámky a církevními stavbami.
Výstava, na níž bylo možno zhlédnout
reprodukce desítek dobových i několika současných
fotografií staveb a také mnohé dokumenty i mapy,
byla od r. 2007 představena v řadě bosenských měst.
Jičín byl prvním v Čechách.
Jarmila Hakenová, Eva Bílková

Otevřené zahrady Jičínska pomáhají s dotacemi
Občanské sdružení Otevřené
zahrady Jičínska (OZJ, místní akční
skupina) nabízí poradenství ke všem
investičním a neinvestičním záměrům
při rozvoji podnikatelských i nepodnikatelských aktivit a k rozvoji obcí.
Sdružení poskytuje bezplatně
poradenství k projektu Zelená úsporám.
V dubnu roku 2010 podepsali
úspěšní žadatelé z první výzvy příjmů
Žádosti o dotaci z roku 2009 Dohodu
o poskytnutí dotace. Zároveň se druhé
čtvrtletí roku 2010 neslo ve znamení
příprav druhé výzvy. Na základě Žádostí
o dotaci podaných do konce května byla
mezi žadatele rozdělena částka cca 3,5
milionu Kč.
Projekty využily tří oblastí podpory, a to Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Obnova a
rozvoj vesnic a Občanské vybavení a služby. Celkem bylo podáno 16 žádostí. Požadavky na dotace všech
podaných projektů třikrát převyšovaly výši rozdělovaných finančních prostředků. O tom, které projekty
budou podpořeny, rozhodla výběrová komise na základě bodového hodnocení, které vychází z naplnění
tzv. preferenčních kritérií pro daný typ projektu. V oblasti podpory Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova byly vybrány tyto projekty: Restaurování kulturní památky v Rokytňanech s celkovými náklady
projektu 422 537 Kč a Záchrana kostela Všech Svatých v Jičíně- Sedličkách s celkovými náklady projektu
1 490 562 Kč. Z oblasti podpory Obnova a rozvoj vesnic byl podpořen projekt Zvýšení atraktivnosti obce
Zelenecká Lhota obnovou veřejného prostranství ve středu obce s celkovými náklady projektu 2 118 636
korun.

Z oblasti podpory Občanské
vybavení a služby byly podpořeny tři
projekty: Materiálně-technické
vybavení pro Sbor dobrovolných
hasičů Libáň s celkovými náklady
61 727 Kč, Husanka – místo pro
rekreaci ve Vitiněvsi s celkovými
náklady projektu 305 000 Kč
a Rekonstrukce umývárny se
sprchami v kabinách TJ Kopidlno
s náklady projektu 269 044 Kč.
V průběhu prosince došlo k podpisu
všech Dohod o poskytnutí dotace
mezi žadateli a Státním zemědělským intervenčním fondem
(SZIF). Město Libáň stačilo dokonce
20. prosince 2010 podat i Žádost
o proplacení k projektu Materiálně
technické vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů Libáň z této výzvy.
Ve druhém čtvrtletí roku 2010 byly také dokončeny a žadatelům následně proplaceny dva
projekty z první výzvy za rok 2009, a to městu Libáň a obci Dolní Lochov. V prosinci 2010 dokončila obec
Bukvice svůj projekt, který byl největším projektem první výzvy a celkové náklady projektu dosáhly
částky 2,4 milionu Kč. Nedokončeným projektem z první výzvy zůstává projekt na úpravu návsi v obci
Veliš.
K rozšíření aktivit sdružení OZJ nad rámec Strategického plánu Leader (SPL) přispěl grant
Královéhradeckého kraje, který byl vyhlášen v červnu 2010. Díky partnerství se svazkem obcí Mariánská
zahrada, Obecním úřadem Veliš a Městem Libáň jsme získali dotaci ve výši 150 000 Kč. Celkové náklady
projektu přitom dosáhly 214 000 Kč. Finanční podíly našich partnerů činily 30 % celkových nákladů.
Sdružení OZJ díky podpoře partnerských obcí a dotaci kraje získaly finance na provozní výdaje, v rámci
nichž došlo k rozšíření webu, k dotazníkovému šetření mezi všemi obcemi v zájmovém území OZJ
a k vydávání Informatoria. Partnerským obcím grant a spolupráce se sdružením OZJ pomohly při
realizaci akcí, jimiž byly II. ročník turnaje v malé kopané, který se konal dne 11. 9. 2010 v Jičíněvsi,
koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers Zavřete oči, přicházíme..., který se uskutečnil v rámci
Foerstrových dní dne 12. 9. 2010 v Libáni, a Posvícení ve Veliši, které proběhlo 25. 9. 2010.
Všechny tři akce byly úspěšné a těšily se hojné účasti návštěvníků.
V březnu 2010 sdružení OZJ navázalo spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Šipka
z Pelhřimova. V červnu 2010 byla podána Žádost o dotaci na projekt Spolupráce. K našemu velkému
překvapení byl náš projekt v polovině listopadu mezi 14 vybranými projekty z celkového počtu 72
předložených. V lednu 2011 dojde k podpisu Dohody o dotaci se SZIF. V rámci tohoto projektu bude
vybudována přístavba sociálního
zařízení a klubovny sportoviště, tj.
dojde k vybudování zázemí ke
sportovišti a ke kulturnímu domu ve
Veliši, nacházejícímu se v zájmovém
území OZJ, a to v hodnotě cca 3,5 mil
Kč a v letních měsících roku 2011
budou uspořádány také 3 sportovní
turnaje v obcích Záhuby, Šlikova Ves
a Veliš. Výstavba by měla být
dokončena do konce července 2011.
Sdružení OZJ má pro tyto účely
uzavřenou nájemní smlouvu na
stavební parcelu ve Veliši na dobu 5 let
a smluvně dohodnuto předfinancování
nákladů projektu s obcí Veliš a sjednání
úvěru na stavební výdaje ručený
majetkem obce Veliš.

Dne 30. 12. 2010 bude vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací pro
veřejnou zakázku na projekt Přístavba
sociálního zařízení a klubovny sportoviště
v obci Veliš. Příjem nabídek bude 31. 1.
2011. Součástí projektu Spolupráce je
vybudování multifunkčního sportovního
hřiště v Kojčicích u Pelhřimova
a uspořádání 3 sportovních turnajů ve
3 obcích, nacházejících se v zájmovém
území MAS Šipka.
Období od listopadu 2010 bylo ve
znamení příprav na třetí výzvu příjmu
Žádostí o dotaci, která bude vyhlášena 21.
12. 2010. V prosinci také proběhly
semináře pro žadatele – úvodní seminář 9.
12. 2010 v Jičíně, konzultační seminář 14.
12. 2010 v Kopidlně a 15. 12. 2010 v Libáni. Termín příjmu Žádostí o dotaci byl stanoven na období od 5.
1. 2011 do 28. 1. 2011 do 16 h. Předkládány mohou být projekty do těchto oblastí podpory - Ochrana
a rozvoj kulturního dědictví venkova, Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby a Diverzifikace
činností nezemědělské povahy pro podnikatele v zemědělství. V této výzvě plánujeme mezi žadatele
rozdělit další 4 miliony Kč. Pokud bude v této výzvě málo žadatelů či nebude mezi žadatele rozdělena celá
plánovaná částka, bude další výzva příjmu Žádostí o dotaci vyhlášena v březnu 2011 s příjmem Žádostí
o dotaci do 15. 5. 2011.
V roce 2011 plánujeme v rámci grantu Královéhradeckého kraje na Podporu činnosti místních
akčních skupin zapojit do spolupráce a do partnerství s naším sdružením i další kulturní, sportovní
a společenské akce pořádané různými subjekty
v zájmovém území OZJ. Vyzývali jsme proto všechny
subjekty, které mají zájem spojit své akce pro
veřejnost s prezentační akcí MAS OZJ a získat tak
spolufinancování v případě úspěšného grantového
řízení Královéhradeckého kraje, nechť – z důvodu
sestavení harmonogramu akcí – písemně sdělí svůj
zájem do 20. 1. 2011 na email či na adresu Otevřené
zahrady Jičínska, Havlíčkova 177, 506 01 Jičín.
V žádosti uveďte název žadatele a akce,
předpokládané datum konání, předpokládané náklady
a stručný popis akce. Podle rozsahu a zájmu vybereme
akce, které budou zahrnuty do žádosti o grant a v
případě jeho uspění finančně podpořeny do výše 50 %.
Věříme, že se nám podaří navázat spolupráci s
novými starosty obcí a pokračovat i nadále ve spolupráci již navázané.
Více informací naleznete na www.otevrenezahrady.cz. Své dotazy k dotacím zasílejte na email
otevrenezahrady@seznam.cz nebo volejte na tel.: 602 420 396.
Na spolupráci s Vámi se těší manažerka MAS – Mgr. Kamila Kabelková

Rok 2010 v členských obcích
Bukvice
Rok 2010 byl pro naši obec především rokem investičním. Na
podzim v roce 2009 jsme přes MAS Otevřené zahrady Jičínska požádali
o dotaci na úpravu prostranství u budovy Obecního úřadu v Bukvici
a pokračovali jsme se stavebními pracemi, zahájenými v roce 2009 na
bývalém „Škaloudově statku“, který je ve vlastnictví obce. Na těchto dvou
akcích jsme v roce 2010 proinvestovali celkem 3,63 miliónu Kč.

V rámci úpravy prostranství jsme získali finanční prostředky na nákup traktoru, mulčovače na příkopové
sekání a mulčovače na rovné plochy. V katastru obce Bukvice probíhají komplexní pozemkové úpravy.
Samozřejmostí jsou kulturní a společenské akce – Josefovské posezení, Pálení čarodějnic, Den
matek, Bukvická pouť, Vítání občánků,Adventní koncerty, Vánoční koncert atd.
V kapli sv. Jana Nepomuckého se oddávalo i v roce 2010. Před starostkou obce si řekli své „ ano“
manželé Sytní. Byla to šestá svatba v kapli, ale třetí bukvická.
Starostka obce Eliška Formanová se dostala do finále v soutěži „Poštovní spořitelna - Starosta
roku“. Z 212 navržených starostů a starostek z celé České republiky bylo vybráno pět finalistů. (Akci je
věnován samostatný příspěvek.)
Marie Sytná
Bystřice
Rok 2010 musel v Bystřici začít Hasičským plesem, vždyť tato tradice už trvá 121 let. Zato
březnové oslavy MDŽ se musí probouzet pomalu k životu. Místní ženy to pojaly velice vtipně.
V pionýrských krojích vytvořily program, který zaplněný sál maminek i babiček velice potěšil. Potěšit se
musí i děti, maškarní bál i loutkové divadlo jim určitě udělalo radost. V jarní náladě, hned po pálení
čarodějnic, odjíždí autobus na oblíbený hasičský výlet. Úžasnou letní akcí jsou Pivní slavnosti, účast
hojná a atmosféra díky skupině Seven nádherná. Ale musíme se i hýbat. Dětský den, nohejbal, nebo malá
kopaná jsou toho zárukou. S létem se Bystřice rozloučila na místním hřišti, a přestože babí léto moc letní
nebylo, stihla se ještě poslední akce venku. Hudba dechovek Libáňska a Příchvojanky se nesla nad vesnicí
jako poslední posel hezkého počasí. Dračice z Bukvice nás jako vždy dokázaly rozesmát. V listopadu se
v místním hostinci sešli včelaři z širokého okolí. Přednášel významný včelařský odborník Ing. Dalibor
Titěra, CSc. Sál se zaplnil, vždyť s včelími produkty se snad setkal každý, a tak nás zaujal poutavý výklad
o dalším využití nebo léčbě různých onemocnění. V prosinci
se všichni těší z rozsvíceného vánočního stromu, který svou
výškou kraluje širokému okolí. Nesmí chybět tradiční
vánoční posezení na sále, tady jako každý rok kulturní
program osvěží děti nejen zpíváním koled, ale i tancem.
Následuje vázání věnečků, tvorba svícnů, prodej dárkových
předmětů a nechybí ani vánoční pohoštění, které se bude
skládat z kulinářských výtvorů našich žen. V předvánočním
shonu se bude hodit zejména ženám akce Mariáš, kde své
manžílky odloží na celý den, aby nepřekáželi doma při
úklidu. No a je tu skoro konec roku, plesem Poslední leč
se protančíme do roku dalšího a chceme doufat, že bude tak
úspěšný, jako ten loňský.
Jana Rieplová
Češov
V roce 2010 obec Češov provedla obnovu místních parků a veřejné zeleně v obci Češov
a Liběšice. V Češově to byl památník padlých se sochou Jana Koziny a parčík se sochou sv. Václava. Byly
vykáceny staré túje a lípy a provedena nová výsadba stromů a keřů. V lipové aleji na návsi byly vysazeny
chybějící lípy. V Liběšicích to byl památník padlých, kde se vykácely túje a dosadily se nové stromy a keře
v okolí pomníku. Akce byla dotována Královéhradeckým krajem částkou 338 200,-Kč. Celkové náklady
činily 680 000,- Kč. Provedla se II. etapa oprav chodníků, výměna dlaždic za zámkovou dlažbu. Na
nádvoří před obecním úřadem byla opravena studna, byla zde položena zámková dlažba, opraven chodník
a schodiště k obecnímu úřadu, vše zámkovou dlažbou. Byly zhotoveny odstavné plochy pro plastové
odpadní kontejnery.
Sportovnímu klubu SK Češov se na hřišti vybudoval nový plot a vrata, včetně parkovací plochy
pro auta. Děti mají u hřiště své hřiště nové s několika hracími prvky a posezením pro maminky. SDH
Češov i Liběšice provádí každoročně sběr želeného šrotu. Letos dobrovolní hasiči prořezali lípy v Češově
i Liběšicích.
Pro děti pořádaly SDH Češov, Sdružení přátel Češov a Obec Češov akce na Velikonoce, pálení
čarodějnic, Mezinárodní den dětí a také na ukončení prázdnin.
Sdružení stezka Češov - Vysoké Veselí, kde je obec členem, připravila v červenci akci „Putování
po stezce“, jak na kole, tak pěšky. Akce začínala a končila v Češově, kde bylo podáváno občerstvení
v místním pohostinství.
Blažena Šoltysová

Dolní Lochov
Na podzim 2009 jsme zažádali o dotaci z MAS Otevřené zahrady Jičínska na projekt „Úprava
veřejného prostranství v Dolním Lochově“ z opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic. Dotaci jsme získali. Vybudovali jsme odpočinkový kout vedle obecního úřadu, dosázeli chybějící zeleň a koupili sekačku
na údržbu zeleně. Opravili jsme část přístupové komunikace. Projekt byl zahájen v březnu a ukončen
v červnu. V červenci proběhla kontrola na místě ze strany SZIF a MAS a v září jsme již obdrželi dotaci
na účet. Odpočinkový kout je využíván místními obyvateli i projíždějícími a procházejícími turisty.
V červenci byla pouť ke sv. Anně, jako vždy s procesím z návsi ke kapličce doprovázeném
hudbou a zpěvem. V kapličce byla mše, hudební doprovod zajistil chrámový sbor WOVES
COLLEGIUM a Literácy Jitčín. Letos bohužel pršelo, a účast byla nízká. Zato mohli všichni poutníci
zůstat v kapličce a naslouchat mši a krásné hudbě.
Marketa Obitková
Cholenice
Jako každoročně jsme se snažili udržet místní akce kulturní i sportovní. Kulturní rok začal v únoru
společenskou událostí – Ples pod cylindrem. V březnu se mohla vydovádět naše mládež při Dětském
maškarním a Maškarní diskotéce. Kulturní
zájezd jsme uspořádali do Národního divadla na
představení Babička a pro velký zájem jsme
podruhé vyrazili na muzikál Děti ráje. První
červnovou sobotu jsme věnovali opět dětem při
Dětském dnu a večer soutěžili dospělí. V srpnu
k nám zavítalo pěvecké duo Eva a Vašek, na které
se přišlo podívat asi 300 návštěvníků. Dále
v srpnu proběhl Turnaj v malé kopané a akce
Zakončení prázdnin. Nesmíme zapomenout na
Tenisový turnaj a Cyklotour. Výlet pro rodiče
s dětmi do Divadla kouzel Pavla Kožíška na
představení Magická esa zakončil kulturní
a sportovní program původního zastupitelstva.
Akce byly hojně navštěvovány a těšíme se na
další.
Michaela Havelková
Kopidlno
Rok 2010 byl v Kopidlně z pohledu investičních akcí především rokem řešení problémů a
přípravy dalších investic na následující roky. Při rekonstrukci budovy bývalého muzea a jeho přestavbě na
kulturní a vzdělávací centrum se objevily problémy se statikou budovy. Musela být dopracována
projektová dokumentace statického zajištění a stabilizace objektu. Vše se podařilo zdárně vyřešit a
stavební práce mohou tedy pokračovat. Na tuto akci obdrželo město dotaci z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod ve výši 21,8 mil. Kč. Náklady na dokončení
celého díla jsou 28 mil. Kč. Pevně věříme, že se nám podaří stavbu dokončit i přes problémy, které ji
provází, a stane se centrem činností různých zájmových sdružení a spolků.
Jsme velice rádi, že jsme v roce 2010 získali dotaci na restaurování sochy sv. Kateřiny. Jedná se
o dílo, které je součástí souboru barokních soch, umístěných u kostela sv. Jakuba Většího v Kopidlně. Rádi
bychom v dalších letech restaurovali i ostatní sochy tohoto souboru. Město Kopidlno k tomuto účelu
obdrželo dotaci z Operačního programu Životního prostředí ve výši 65 mil. Kč.
Dalším významným projektem je příprava lokality pro výstavbu rodinných domů. V roce 2010
jsme se věnovali projektové dokumentaci a pevně věříme, že v roce příštím budeme již prodávat stavební
parcely novým zájemcům. V Kopidlně by měly vyrůst dvě nové ulice a 27 rodinných domků. Celý rok se
též pracovalo na projektové dokumentaci k revitalizaci náměstí.
V oblasti kultury jsme v roce 2010 uspořádali jednu větší celodenní akci, která se uskutečnila pod
názvem Kopidlenské slavnosti. Akce se konala na náměstí a byla rozdělena do několika bloků, z nichž
každý byl věnován jinému žánru. Dostatek prostoru dostaly i děti, pro které byl připraven bohatý program.
Postupně se na pódiu vystřídali interpreti z oblasti dechové hudby, country music, pop music a rocku.
Jednou z hvězd večera byl i nestárnoucí Standa Hložek. Na své si tedy přišli milovníci různých hudebních
žánrů i všech věkových kategorií.
Václav Šimůnek

Libáň – Psinice
Dne 21. srpna 2010 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Psinicích ve spolupráci s městem
Libáň 7. ročník Loučení s prázdninami, letos na téma: „Ze života hmyzu“. I přes dešťové období bylo
v tento den krásné slunečné počasí, které přilákalo 193 dětí.
Při zahájení se nejprve předvedli všichni „broučkové a hmyzáčci“, kteří se starali o správný chod celé
akce. Na úvod se představilo loutkové divadlo Srdíčko z Jičína a po něm mažoretky Stonožky a Včelky
z Kopidlna. Poté se již rozběhly hry a soutěže pro děti, například házení míčků, provazový žebřík, skákání
na míči, obouvání stonožky, prolézání housenky, vynášení larev z mraveniště, navlékání korálků
a malování, střílení paintballovou pistolí a jiné. Děti i dospělí měli
možnost svézt se na koních či na poníkovi. Během odpoledne se
představil se svým programem kouzelník a své taneční umění
předvedly odrostlejší mažoretky „Dračice z Bukvice“. Na závěr
odpoledne byly předány ceny za nejlepší namalované obrázky
a každý registrovaný účastník obdržel dárkový balíček. Celý
odpolední program moderovala Katka Hronová a o hudební
doprovod se staral DJ Ondra.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům a všem, kteří se
podíleli na přípravě a zdárném průběhu celé akce, a věříme, že
s jejich pomocí můžeme počítat i příští rok.
SDH Psinice
Nemyčeves
První písemná zmínka o obci Nemyčeves je z roku 1340 – uplynulo od ní právě 670 let. Třebaže
v obci nyní žije pouze přes 300 obyvatel, je kulturní a společenský život na slušné úrovni. Aktivně zde
pracuje Sbor dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota Sokol, oddíl stolního tenisu a pravidelná cvičení
žen, Tělovýchovná jednota Sokol, oddíl kopané, ZO Českého Červeného kříže, Spolek rodáků a přátel
Nemyčevse a v neposlední řadě Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nemyčeves Vitiněves.
A právě tato organizace uspořádala ve dnech 14. a 15. srpna 2010 jubilejní 40. speciální výstavu
mečíků v prostorách Sokolovny a Základní školy v Nemyčevsi, spojenou s bohatým kulturním
programem. Výstavu navštívilo více než 1 500 milovníků květin a bylo se opravdu na co dívat. Hlavním
výstavním exponátem byl mečík. Své výpěstky představilo 14 nadšených pěstitelů, kteří do svých expozic
naaranžovali 612 druhů v 1 365 květech. Mezi tyto vystavovatele patřili také členové místní organizace
paní Jampílková a pan Podoubský. Velkopěstitelé pan Bystrý a pan Koníček vytvořili ve škole každý
v jedné třídě samostatné expozice, pan Koníček doplnil mečíky ještě jiřinami a liliemi. Oba také dodali
mečíky na aranžování, ze kterých byla vytvořena dominanta na jevišti v Sokolovně. Mečíky jako by
vyhozené z nůše tvořily 5 m dlouhý pás široký do 1 m a byly uspořádány od nejtmavších až po bílé. Vedle
tohoto pásu byla vytvořena jakoby stříkající fontána z bílých a modrých mečíků. Aranžování provedly
nové mladé členky organizace a svého úkolu se zhostily více než na výbornou. Krásná aranžmá doplnily
i k expozicím p. Bystrého a Koníčka ve škole. Kromě květů mečíků, jiřin, růží, lilií, kaktusů a fuchsií
zhlédli diváci i bohatý doprovodný program a využili kvalitní občerstvení. Po oba dny vyhrávala oblíbená
dechová kapela Příchvojanka, v místním kostele sv. Petra a Pavla byla sloužena mše za zemřelé členy, své
umění předvedly mažoretky, svůj talent dva mladí zpěváci Simona Tlustá a Jakub Kazda. Největším
lákadlem byl ale křest nových semenáčů mečíků. V sobotu jej provedl herec František Peterka,
představitel Krakonoše v Krkonošských pohádkách, který pokřtil semenáč p. Koníčka na Kubu a Anči.
V neděli pak herec Josef Dvořák též semenáč p. Koníčka na Čochtana. Oba herci vytvořili krásnou
atmosféru, proloženou mnoha historkami ze života a natáčení a nestačili rozdávat své podpisy
na autogramiádě. Na své si přišly i děti, které mohly využít nově zbudované dětské hřiště u školy. Dojem
z výstavy nepokazil ani noční déšť, který částečně rozbahnil vzorně upravenou školní zahradu.
Příští 41. výstava je naplánována na 13. a 14. srpen 2011. Srdečně zveme všechny milovníky
květů do Nemyčevse.
Jiří Rudolf

Slatiny – Milíčeves
Naše obce žijí čilým společenským životem. V únoru se v prostorách kulturního domu konalo
několik plesů, které se velice vydařily. Sezónu plesů tradičně odstartovali dobrovolní hasiči, štafetu
přebrali sportovci a celou sezónu zakončil maškarní ples. Všechny plesy měly společné znaky – sál plný
nadšených tanečníků, bohatou tombolu a výborné jídlo a pití. V dalším roce budeme v této tradici určitě
pokračovat a tímto vás všechny srdečně zveme na další plesovou sezónu.
Do společenské rubriky jistě patří i vítání nových občánků, maškarní ples pro naše nejmenší,
ale především pravidelně pořádaný Pohádkový les, zasazený do krásného prostředí zámeckého parku
v Milíčevsi. Letos jsme přivítali okolo 300 dětí nejen místních, ale i z okolních vesnic. Za splněnou
disciplínu dostalo každé soutěžící dítě drobnou odměnu. I v následujících letech bychom chtěli
pokračovat v pořádání této akce pro děti. Organizátorky Pohádkového lesa připravují rovněž zájezdy na
kulturní akce, tou poslední byl muzikál Mrazík.
Naše obec je zastoupena i ve sportovních rubrikách novin. Fotbalové mužstvo mužů bojuje
o špičku okresního přeboru a mužstvo kadetů podává rovněž vynikající výkony. Obrovskou radost nám
svými výsledky a nadšením pro hru dělají žáci a přípravka. Trpělivá práce zkušených trenérů přináší
ovoce v podobě předních příček okresních přeborů.
Kromě oddílu fotbalistů, který má v naší obci dlouholetou tradici, se snaží prosadit i nedávno
založený oddíl stolních tenistů. Budeme rádi, když naše sportovce přijdete povzbudit.
Ani mladí hasiči nezůstávají pozadu. Každá jejich účast na soutěžích nebo memoriálech přináší
pravidelný zisk medailových umístění. Obětaví vedoucí dokáží sestavit bojovně naladěné týmy chlapců
i dívek. Vše je podepřeno kvalitní fyzickou, praktickou i teoretickou přípravou v kroužku Mladých hasičů.
Obec Slatiny je zřizovatelem tří příspěvkových organizací – domova důchodců, mateřské školy
a základní školy. Mateřská škola má kapacitu 50 dětí a je pravidelně zaplněna. Děti mají možnost
navštěvovat kroužek angličtiny pro nejmenší a kroužek hry na flétnu. Každoročně absolvují plavecký
výcvik v jičínském Aquacentru a několik dalších jednodenních výletů za poznáním. Naši základní školu
navštěvuje v 1.–5. ročníku 30 dětí, kterým je nabízeno několik zájmových kroužků. Budova má po
rekonstrukci nová plastová okna a plynové topení. O seniory z obce i okolí je výtečně postaráno v domově
důchodců v Milíčevsi. Zkušený personál pečuje o seniory nejen po stránce zdravotní, ale i volnočasové.
Aktuálně přináší nejvíce vzruchu do obce výstavba vodovodu. Po dlouhých jednáních s úřady se
nám podařilo zahájit stavbu. Výkopové práce pokračují rychlým tempem, takže v roce 2012 nebudou mít
naši občané potíže s nedostatkem vody. Současně s touto stavbou získala naše obec novou dominantu
v podobě 25 metrů vysoké věže vodojemu.
Ve Slatinách, v místě, odkud jsou vidět i Krkonoše, vzniklo letos 27 nových stavebních parcel,
které obec nabízí k prodeji. Stavební parcely jsou zasíťované, na hranici pozemku je přivedena elektrická
energie, plyn, voda a kanalizace.
Z tohoto příspěvku je zřejmé, že je u nás stále něco nového.
Jiří Martínek
Slavhostice
Již v minulém roce 2009 měla skončit
výstavba největší investiční akce v historii obce, a to
výstavba vodovodu. Co se týká dodávky vody,
zhotovení domovních přípojek do 85 nemovitostí,
výstavby ATS 1 s vodojemem a přečerpávací ATS 2
pro dodávku vody do dalších obcí, bylo vše hotovo, ale
nastaly problémy s dodanou technologií, a tak se v roce
2009 nekolaudovalo a na základě prodloužení se
kolaudace uskutečnila až 27. dubna 2010. Do konce
září byly postupně odstraněny nedodělky a závady.
Odměnou za nepříjemnosti provázející celou akci je
spokojenost občanů a chalupářů s kvalitou vody, která
je nesrovnatelná s vodou z místních studní a jejím
nedostatkem, což byl v některých domácnostech téměř každoroční problém v období letního sucha. Na
ceně díla v hodnotě téměř 20 milionů se dotací 14 milionů podílelo Ministerstvo zemědělství, dále téměř
2 miliony Krajský úřad Královéhradeckého kraje a zbylé 4 miliony uhradila obec. Bez dotací v uvedené
výši by obec nebyla schopna akci realizovat.
Mezi nejnákladnější akce v letošním roce patřila údržba jedné z mnoha nemovitostí ve vlastnictví
obce, a to kulturního domu. Oprava tří komínů, oprava dvou střešních rysoletů, nová garážová vrata

se zabezpečením oken mřížemi a bezpečnostním zařízením těchto prostor, oprava a rekonstrukce
elektrických rozvodů v lokále a drobná údržba vybavení si vyžádaly finanční prostředky ve výši přes
200 tisíc korun. V prodejně, kterou ke spokojenosti občanů dobře provozuje a zásobuje od minulého roku
SD Jednota Nová Paka, byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení. K lepšímu zajištění údržby
ploch zeleně, kterých je v obci mnoho, zakoupila obec další malou mechanizaci značky Stiga s doplňky
na sečení, mulčování a odvozu materiálu v hodnotě 237 tisíc Kč. Nyní se ještě dokoupí sněhová fréza.
V probíhajícím řízení nového územního plánu obce byly uzavřeny průzkumy a rozbory. S jeho
dokončením se počítá ke konci roku 2011.
V obci jsou jen dvě společenské organizace,
Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení
Blížkov, ale do dění v obci se zapojují pouze hasiči.
Myslivci jsou aktivní jen ve své zájmové činnosti.
Hasiči zahájili rok 2010 dne 2. ledna výroční členskou
schůzí a zhodnotili svou činnost za rok 2009. V sobotu
dne 27. února uspořádali svůj tradiční, ale v obci
jediný, ples s bohatou tombolou a hudebním
doprovodem pana Cymorka. Pěkná návštěva a dobrá
nálada vydržela až do ranních hodin. Na svoji činnost
získávají finance téměř každoročním sběrem
železného šrotu po obci. Okrskových soutěží se ale
zúčastňují v poslední době hlavně ženy, které se na
vystoupení poctivě připravují.
V obci se dále konaly za spoluúčasti obecního úřadu tradiční akce. Dne 30. dubna, za velké účasti,
byla čarodějnická vatra s grilovaným prasátkem u hostince a 7. května mírová vatra u příležitosti Dne
vítězství. Grilované klobásky a občerstvení opět připravil pan Václav Mitlačevský, nový nájemce
hostince v obci. V sobotu dne 8. května se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila oslava Dne
matek s pohoštěním. O posvícení se dne 11. září konala posvícenská zábava, bohužel s malou účastí.
V letošním roce bylo již více využíváno víceúčelové hřiště. Hrál se hlavně tenis, nohejbal
a volejbal.
Vyvrcholením sportovní činnosti v obci byly turnaje. V sobotu 21. srpna se od ranních hodin
konal turnaj v nohejbale trojic za účasti 8 mužstev a maraton 28 zápasů skončil až v podvečer. Při
grilovaném prasátku, klobáskách z udírny a tekutém občerstvení se sportovní únava nepoznala. Zvítězili
hráči z Hlušic a domácí obsadili 5. místo. V sobotu 11. září o posvícení se konal 1. ročník sousedského
turnaje smíšených družstev ve volejbale. Celkem se zúčastnila 4 družstva. Hrálo se od poledních hodin
a v šesti vzájemných zápasech byli nejlepším kolektivem Žluničtí, druzí byli místní chalupáři, třetí
Volanice a čtvrtí domácí. V zimě se začal hrát v kulturním domě stolní tenis a na 25. prosince byl připraven
Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů.
František Melichárek
Staré Místo
První akcí kulturního výboru v roce 2010 byl „Dětský maškarní bál". Motorest byl plný
pohádkových postaviček, které celé odpoledne soutěžily a tančily v rytmu disco. Domů děti odcházely
nadšené, unavené tancem a se spoustou odměn. Večer se vyřádili dospělí na „Pyžamovém plese“.
Pyžamáků bylo hodně a tančilo se až do rána.
Pokusili jsme se navázat na staré zvyky a na 8. března jsme připravili v zasedací místnosti
obecního úřadu malé pohoštění s hudbou k tanci a k poslechu. I přes osobní pozvání se sešlo jen několik
manželských párů. Každá žena obdržela kytičku.
Jako každý rok nás před Velikonocemi učil mistr košíkář pan Klamrt plést pomlázky a košíky,
pomáhal mu jeho učeň pan Másnica. Bylo to příjemné odpoledne zpestřené spoustou historek.
Májová zábava se nevydařila. Účast byla velmi malá. Mrzelo to kulturní výbor i muzikanty. Zato
Dětský den se vydařil. Přálo nám počasí, děti si vyšláply po okolí Starého Místa a odměnou za splněné
úkoly během cesty jim byl opečený vuřt a sladkosti.
O prázdninách se na místním hřišti konal tradiční "Kozel Cup". Účastnilo se i družstvo dívek
a žen. Večer byla zábava pod širým nebem. V listopadu se na obecním úřadě v kulturní místnosti sešli malí
i velcí a čekaly na ně dvě hromady dýní. Po zdárném vyřezání dýní jsme se všichni odebrali na místní
hřiště, kde si každý poslal létající přání.
Se začínajícím Adventem jsme již poněkolikáté rozsvítili na návsi vánoční stromeček,
s kulturním programem vystoupili školáci z Veliše.

Otevřen byl také místní kostel. Do ulic obce vyrazil Mikuláš s andělem a čerty, aby nadělil dětem
sladkosti.
Na konci roku jsme přivítali nové občánky.
Martina Másnicová
Údrnice
V roce 2010 bylo hlavní náplní práce obce dále pokračovat v přípravách obecního vodovodu.
Předcházelo mnoho jednání, nejprve s výběrem zdroje pitné vody, která by se nacházela v naší lokalitě.
Vhodnou a hlavně nezávadnou vodu jsme nenašli. Začala jednání s panem Hakenem – z firmy Vodovody
a kanalizace Jičín. Po dlouhých a častých schůzkách jsme byli nuceni přistoupit na variantu vlastního
vodojemu na Vrchách, vedle stávajícího zařízení, s potrubím a elektrickou přípojkou do vesnice. Projekt
vypracoval Ing. Hnát, rozpočet stanovil na 24 mil. Kč. Nyní probíhá územní řízení a prvořadý úkol pro nás
je sehnat dotace na pořízení vodovodu.
V roce 2010 jsme získali dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši
400 000 Kč. Peníze jsme použili na výměnu oken kulturního domu v Údrnicích, na opravu a nátěr fasády
a úpravu okolí v hodnotě 287 000 Kč. Jelikož jsme ušetřili ve výběrovém řízení, a dotaci bychom
nevyčerpali, nakoupili jsme dětské prvky v hodnotě 62 000 Kč.
V březnu se uskutečnilo maškarní odpoledne pro děti a pro dospělé, pak jarní vínek. 30. dubna
proběhlo pálení čarodějnic. V červnu se šest mužstev zúčastnilo turnaje ve fotbale, přálo počasí, takže se
akce vydařila. Na začátek i na ukončení prázdnin se konal turnaj ve stolním tenise. Dětský den se
neuskutečnil, ale na naše nejmenší jsme nezapomněli a pořídili jsme pro ně u kulturního domu houpačky
a skluzavku. V listopadu se konalo kulturní odpoledne, kde se podával srnčí guláš ke spokojenosti všech
a kde nás bavil p. Šejna s manželkou, kteří hráli k poslechu i k tanci, vystoupila také skupina mažoreťáků
v důchodovém věku za vedení p. Kozla z Hořic. Rok jsme ukončili mikulášskou nadílkou.
Jindřiška Janečková
Veliš
V sobotu 25. září 2010 se v obci Veliš konalo tradiční Velišské posvícení. Tentokrát ve spolupráci
s Místní akční skupinou Otevřené zahrady Jičínska a svazkem obcí Mariánská zahrada.
Celý program začal dopoledním posvícenským turnajem v nohejbale s exhibičním utkáním
vítězů turnaje se členy ARABELA Teamu, a to hercem Pavlem Trávníčkem a imitátorem Liborem Petrů.
Odpolední program byl zahájen v místní Základní škole Bodláka a Pampelišky ukázkou dětských prací.
Poté následoval křest vodníka na návsi u nově vybudovaného rybníčka, na který obec získala dotaci
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Při odpoledním programu v Kulturním domě ve Veliši jsme přivítali naše nové občánky, proběhlo
vystoupení herce Pavla Trávníčka, Moniky Fialkové a Libora Petrů. Podvečer byl ve znamení lidových
a staropražských písniček se skupinou FIAKR. Večer byl odstartován nádherným ohňostrojem a taneční
zábavou skupiny GRADACE. Celé odpoledne byl pro děti připraven „skákací hrad“ a měly možnost
projížďky s místními hasiči s historickou stříkačkou „Máňou“. Pro všechny jedlíky bylo výborné
grilované selátko.
Naďa Bíšková
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